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PORTARIA N. 012, DE 04 DE MAIO DE 2020 

 

 

Prorroga a suspensão do atendimento 

presencial no âmbito do Conselho Regional 

dos Técnicos Industriais do Espírito Santo, 

como medida preventiva para redução do 

contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19). 

 

 

O Presidente do Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Espírito Santo 

– CRT/ES, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 

 

CONSIDERANDO que a manutenção da saúde das pessoas é essencial à garantia 

da saúde coletiva; 

 

CONSIDERANDO a importância de preservar a saúde de seus colaboradores e 

daqueles que buscam atendimento neste Conselho; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Nº 4593 - R, de 13 de março de 2020, que dispõe sobre 

o estado de emergência em saúde pública no Estado do Espírito Santo e estabelece 

medidas sanitárias e administrativas para prevenção, controle e contenção de riscos, 

danos e agravos decorrentes do surto de novo coronavírus (COVID-19) e dá outras 

providências; 

 

CONSIDERANDO o Decreto 4599-R de 17 de março de 2020 do Governo Estadual 

que dispõe de medidas necessárias para o enfrentamento da emergência decorrente 

do COVID-19 no Espírito Santo; 
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CONSIDERANDO o Decreto Municipal 18.064 de 02 de abril de 2020 que declarou 

Estado de Calamidade Pública no Município de Vitória para enfrentamento da 

pandemia da COVID-19; 

CONSIDERANDO a Portaria 019 de 08 de abril de 2020 do Conselho Federal dos 

Técnicos Industriais que dispõe sobre as medidas de prevenção necessárias á 

contenção do coronavírus (COVID-19) no âmbito do Conselho Federal dos Técnicos 

Industriais e dá outras providências; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de complementar outras medidas às ações já 

constantes na Portaria nº 009 de 01 de abril de 2020 do CRT-ES bem como a 

prorrogação da suspensão do atendimento presencial  da Portaria nº 011 de 13 de 

abril de 2020, devido o quadro atual de pandemia;  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Ficam definidas nesta Portaria medidas para enfrentamento da emergência de 

saúde pública decorrente do novo coronavírus (COVID-19), com caráter 

complementar a outras ações já constantes na Portaria de nº 009 de 01 de abril de 

2020;  

 

Art. 2º. A critério de cada Unidade Gerencial, como medida excepcional, poderá o 

colaborador ser convocado à sede do CRT-ES, devendo ser observada todas as 

medidas de segurança e preventivas estabelecidas pela Organização Mundial de 

Saúde – OMS e pelo Ministério da Saúde. 

 

Art. 3°. Ficam prorrogadas as demais medidas previstas na Portaria de nº 009 de 01 

de abril de 2020, mantendo-as no período de 04 de maio de 2020 ao dia 15 de maio 

de 2020, podendo ser revistas a qualquer tempo, devendo ser assegurada a 

preservação do funcionamento dos serviços realizados no âmbito do CRT-ES. 

 

Art. 4°. Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua assinatura. 
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Vitória/ES, 04 de maio de 2020. 

 

Téc. em Mecânica Aluyr Carlos Zon Júnior 

Presidente do CRT-ES 


